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P R O T O K Ó Ł  NR XXXII/09 
 

z sesji Rady Gminy Mokrsko odbytej w dniu 28 kwietnia 2009roku w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem pani Sabiny Sokół – 
Przewodniczącej Rady Gminy 
 
Ustalona liczba radnych  - 15 
Faktyczna liczba radnych  – 15 
Liczba radnych obecnych na sesji – 14 
 
Radni Rady Gminy obecni na sesji: 
1.Braliński Zbigniew 
2.Gładysz Irena 
3.Grześlak GraŜyna 
4.Kmiecik Jan 
5.Majtyka Grzegorz 
6.Mielczarek Marek 
7.Piśniak Arkadiusz 
8.Podyma Zbigniew 
9.Rzepka Wiesław 
10.Słowik Zdzisław 
11.Sokół Sabina 
12.Strózik Teresa 
13.Szaniec Wojciech 
14.Wolna Genowefa 
 
Radni Rady Gminy nieobecni na sesji: 
1.Juszczak Jan 
 
Ponadto w sesji udział wzięli: 
1.Tomasz Kącki  - Wójt Gminy 
2.Stanek Małgorzata - Sekretarz Gminy 
3.Renata Nagła - Skarbnik Gminy 
4.Kik Tadeusz  - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, 
                                       Inwestycji i Drogownictwa 
5.Beata Marczak - Kierownik Referatu Zamówień, Funduszy, Działalności Gospodarczej 
                                      i Spraw Społecznych 
6.Drozdek Wojciech – Z-ca Kierownika Wojewódzkiego Zarządu Melioracji  i Urządzeń 
                                       Wodnych w Łodzi 
7.Paweł Bułhak  - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi 
8.Agnieszka Raj - Kierownik Terenowego Inspektoratu WZMiUW w Wieluniu 
9.Wygladacz BoŜena - Referent Terenowego Inspektoratu WZMiUW w Wieluniu 
10.Cieślak Renata - Kierownik GBP w Mokrsku 
11.Ciura ElŜbieta - sołtys sołectwa Matewki 
12.Braliński Stanisław- sołtys sołectwa Motyl 
13.Wróbel Stanisław - sołtys sołectwa Brzeziny 
14.Szajsner Beata - sołtys sołectwa Krzyworzeka II 
15.Ptak GraŜyna - sołtys sołectwa Jasna Góra 
16.Czart Wiesława - sołtys sołectwa Chotów 
17.Szkudlarek Zbigniew- sołtys sołectwa Komorniki 
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18.Komor Danuta - sołtys sołectwa Mokrsko II 
 
Ogółem w obradach XXXII sesji udział wzięły 32 osoby. 
 
 

Porządek obrad sesji: 
 

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 
2.Ustalenie porządku obrad 
3.Przyjęcie protokółu z XXXI sesji Rady Gminy 
4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 
5.Realizacja urządzeń małej retencji i nawodnień rolniczych 
6.Informacja Wójta Gminy o działalności pomiędzy sesjami 
7.Sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy za 2008 rok oraz udzielenie absolutorium 
   Wójtowi Gminy 
8.Zmiany w budŜecie gminy na 2009 rok 
9.RozwaŜenie moŜliwości utworzenia funduszu sołeckiego w gminie 
10.Uchwalenie stawek za pobór wody i unieszkodliwianie ścieków 
11.Podjęcie uchwał w sprawie: 
     a/udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wieluńskiego na częściowe dofinansowanie 
        zakupu nowego sprzętu medycznego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu 
        Opieki Zdrowotnej w Wieluniu 
     b/ udzielenie pomocy finansowej dla gminy Skomlin 
     c/ zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku za 
         rok 2008 
     d/ uchwalenie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mokrsko na lata 2009-2015 
 12.Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Mokrsko 
 13.Interpelacje, zapytania i wolne wnioski 
14.Zamknięcie obrad sesji 
 
 

P u n k t  1 
 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 
 

Pani Sabina Sokół , Przewodnicząca Rady  - otworzyła XXXII sesję Rady Gminy. Powitała 
wszystkich przybyłych i następnie stwierdziła wymagane kworum radnych 
 
 

 
P u n k t  2 

 
Ustalenie porządku obrad 

 
Porządek obrad  został radnym przesłany łącznie z zaproszeniem na sesję. Czy do porządku 
sesji są uwagi? 
 
Wójt Gminy – w związku z tym , Ŝe na sesje przybyli przedstawiciele Wojewódzkiego 
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi proponuję: 
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1. punkt 6 „Realizacja urządzeń małej retencji i nawodnień rolniczych” wprowadzić po 
    punkcie 4 „Powołanie Komisji uchwał i Wniosków” 
2. w punkcie 11 „Podjęcie uchwał w sprawie”: wprowadzić dodatkowo: 
    - ppunkt 11b/ udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Skomlin 
    - ppunkt 11c/ zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w 
        Mokrsku za rok 2008 
    -  ppunkt 11d/ uchwalenie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mokrsko na lata 2009-2015 
 
Więcej uwag do porządku obrad sesji nie było.  
 
Rada Gminy porządek obrad XXXII sesji z zaproponowanymi zmianami przyjęła 
jednogłośnie. 
   
 

 
P u n k t  3 

 
Przyjęcie protokółu z XXXI sesji Rady Gminy 

 
 

 

Protokół z XXXI sesji Rady Gminy był  wyłoŜony na sali obrad przed sesją. Do protokołu nie 
zgłoszono uwag, został przyjęty bez odczytywania. 

 

 

 
P u n k t 4 

 
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 

 
Do Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszono radnych: 
1.Wolną Genowefę 
2.Podymę Zbigniewa 
3.Piśniaka Arkadiusza 
 
Zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków Rada Gminy przyjęła 
 

 
P u  n k t  5 

 
Realizacja urządzeń małej retencji i nawodnień rolniczych 

 
Głos zabrał pan Drozdek Wojciech – Z-ca Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i 
Urządzeń Wodnych w Łodzi. 
Z inicjatywy Wojewódzkiego  Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi w 2004r 
opracowany został Program Małej Retencji oraz Plan Nawodnień Rolniczych dla 
województwa łódzkiego. Zarówno Plan Nawodnień Rolniczych jak i Wojewódzki Program 
Małej Retencji moŜe być wykorzystywany  przy planowaniu zadań inwestycyjnych 
realizowanych przez  jednostki samorządu terytorialnego, inne instytucje oraz rolników. Te 
dwa dokumenty są pomocne w podejmowaniu starań o poŜyczki i dotacje z Wojewódzkiego i 
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Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz innych funduszy 
celowych krajowych i europejskich. 
Wojewódzki Program Małej Retencji  przewiduje budowę 300 zbiorników wodnych 
słuŜących przede wszystkim dla potrzeb rolnictwa, ochrony przeciwpowodziowej, środowiska 
przyrodniczego i rekreacji oraz ochrony przeciwpoŜarowej 
Plan Nawodnień Rolniczych zawiera informacje o moŜliwości odbudowy, modernizacji oraz 
budowy urządzeń wodnych słuŜących do nawodnień rolniczych w oparciu o istniejące źródła 
wód powierzchniowych. Plan stanowi wskazania dla przyszłych inwestorów będących 
uŜytkownikami gruntów rolnych o moŜliwościach pozyskania wody do nawodnień 
grawitacyjnych i ciśnieniowych oraz orientacyjne tereny będące w zasięgu oddziaływania 
istniejących zbiorników wodnych, do których istnieje moŜliwość doprowadzenia wód 
powierzchniowych w celu nawadniania gruntów rolnych. 
W związku z napływem wniosków z Lasów Państwowych i niektórych samorządów  o 
budowę nowych zbiorników obecnie trwają prace aktualizacyjne Programu małej Retencji. 
Następnie pan Dyrektor przedstawił na mapie, które tereny w Polsce oraz województwie są 
najbardziej naraŜone na suszę i gdzie występuje pilna potrzeba nawodnień oraz budowy  
zbiorników małej retencji. 
Dyskusja: 

Radny Majtyka -  jak często jest zmieniany Wojewódzki Program Małej Retencji oraz Plan 
Nawodnień .  
Pan Dyr.WZMiUW  -  Program jest zmieniany jeŜeli wpłyną wnioski. Został opracowany aby 
moŜna było skorzystać z funduszy  krajowych i europejskich przy realizacji inwestycji 
budowy zbiorników wodnych oraz urządzeń nawadniających. 
Radny Majtyka – jakie lustro wody musi mieć zbiornik aby rolnik mógł skorzystać z dotacji ? 
Pan Dyrektor WZMiUW – nie ma Ŝadnych ograniczeń w tym zakresie. Na renowację 
istniejących zbiorników moŜna otrzymać dotację w wysokości 85% kosztów. 
Radna  Gładysz –  w środku wsi Chotów  znajduje się staw. Na czym  miałaby polegać 
renowacja tego stawu aby  otrzymać środki. 
Pan Dyrektor WZMiUW  - Gmina decyduje co trzeba zrobić, czy np. ma to być odmulenie, 
czy zabezpieczenie czy wykonane jeszcze inne prace. 
Przewodnicząca Rady -  w naszej gminie planowana jest budowa zbiornika małej retencji na 
Motylu.  Zbiornik ten jest ujęty w Wojewódzkim Programie Małej Retencji i  moŜemy starać 
się o środki pomocowe.  
Radny Majtyka – ile środków własnych  trzeba mieć aby uzyskać dotacje 
Pan Dyrektor WZMiUW – w RPO jest dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych. Z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska moŜna uzyskać dotację w wysokości 50% 
lub kredyt preferencyjny. 
O środki na budowę urządzeń nawadniających mogą starań się zarówno rolnicy jak i spółki 
wodne. 
Pani Agnieszka Raj, Kierownik Terenowego Inspektoratu WZMiUW w Wieluniu.  Teren 
gminy Mokrsko ma 3.400ha terenów zdrenowanych,  przebiegają 3 główne kanały tj. 
Krzyworzeka-Kopydłów, Topolin-Skomlin oraz rzeka OŜarka. W gminie Mokrsko nie ma 
spółki wodnej i większość  rowów jest zaniedbanych,  wyloty drenarskie zamulone. 
W ostatnim okresie odczuwa się deficyt wody i nastawieni jesteśmy na nawadnianie.  
Dyr.WZMiUW – jeŜeli na terenie gminy byłaby spółka wodna, moŜna otrzymać na jej 
prowadzenie dotacje z Urzędu Marszałkowskiego.  
Radny Braliński – do tej pory wszystko było robione na potrzeby odprowadzania wody. 
RównieŜ rzeka Prosna teŜ była tak zaprojektowana. 
Czy jest moŜliwość zaprojektowana i wykonania zasuw na Prośnie aby w czasie suszy 
spiętrzyć wodę i nawodnić pola. 
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Dyrektor WZMiUW -  jest moŜliwość i są środki unijne na takie zadania, ale musi być ktoś 
np. spółka wodna, która później przynajmniej przez 5 lat będzie się opiekowała   by nie 
doprowadzić do zniszczenia i dewastacji. 
Pani Agnieszka Raj – spółka wodna na działalność  moŜe otrzymać nawet 80-90% dotacji. Im 
większa jest osiągalność składek członkowskich tym większa dotacja. 
Radny Szaniec – jak kształtuje się wysokość składki na spółkę wodną w województwie. 
Dyrektor WZMiUW – z informacji jakie posiadam składka na spółkę wodną wynosi 10-40 zł 
z hektara. 
Radny  Szaniec -  WaŜną sprawą jest odnowienie repartycji, ustalenie właścicieli działek. Kto 
ma się tym zająć i ponieść koszty. 
Pani Raj – Jest to sprawa Spółki Wodnej. Wiem, Ŝe w Gminie Skomlin pan Wójt chce pomóc 
Spółce i  przyjąć osobę z Urzędu Pracy /na staŜ lub prace interwencyjne czy teŜ roboty 
publiczne/, która zajęłaby się tymi sprawami. 
 
PoniewaŜ więcej zapytań nie było, Przewodnicząca Rady podziękowała przedstawicielom 
WZMiUW za przybliŜenie tematu budowy zbiorników małej retencji oraz nawodnień 
rolniczych. 
  

 
P u n k t  6 

 
Informacja Wójta Gminy o działalności pomiędzy sesjami 

 
Wójt Gminy przedstawił informację o działalności pomiędzy sesjami /informacja w 
załączeniu/ 
Dyskusja: 

Radny Majtyka -  co dzieje się z projektem na przebudowę oraz termomodernizację   budynku 
Nr 1 w OŜarowie /ośrodek zdrowia i apteka/ oraz na przebudowę domu ludowo-straŜackiego 
w OŜarowie 
Wójt Gminy – projekty są opracowywane. Nie są jednak podpisane umowy. Projektanci nie 
chcą się wiązać umowami, poniewaŜ nie chcą płacić karnych odsetek w przypadku 
nieterminowego wykonania zadania. Postęp prac jest na bieŜąco monitorowany. 
Radny Szkudlarek –  W Komornikach nie widziałem walca na drogach W ub.roku była 
wysypana droga po byłym torowisku. Dobrze byłoby uwałować materiał, jaki został 
nawieziony na drogę. 
Radny Szaniec – W OŜarowie naleŜałoby naprawić  drogę od strony zachodniej, która biegnie 
od drogi powiatowej do szkoły i od szkoły w kierunku Towarzystwa oraz od szkoły w 
kierunku cegielni. Dobrze byłoby równieŜ je uwałować walcem. 
PoniewaŜ jest obecnie sucho naleŜałoby się równieŜ zająć drogą od strony wschodniej w 
OŜarowie /za ogrodami  w stronę stawu/. 
Naprawy równieŜ wymaga droga na Banasiach.  Wskazane byłoby równieŜ załoŜenie barierek 
na moście na rzece OŜarce za ośrodkiem p.Boreckiego. 
Wójt Gminy  
- w tym na drogi zuŜyliśmy juŜ 580 ton kruszywa. W tym roku będzie znacznie więcej niŜ w 
zeszłym Wszystkich dróg w jednym czasie nie uda się naprawić. Zawsze, któraś z dróg nie 
będzie zrobiona. Zadanie dotyczące drogi od strony wschodniej w OŜarowie jest zaplanowane 
na miesiąc  sierpień/wrzesień.  
Jeśli chodzi o wnioski radnych dotyczące znaków, to chciałbym powiedzieć , Ŝe zadanie to 
będzie Gminę trochę kosztować.  Oferta na znaki wynosi ponad 20 tys.zł netto nie licząc 
słupków. 
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Radny Braliński  chciałbym zgłosić: 
- dokończenie naprawy dróg w sołectwie Motyl, 
-  ustawienie znaku informacyjnego miejscowość Motyl, który  został zabrany do remontu, 
- naprawę łącznika pomiędzy Jasną Górą a Orzechowcem.  
 
Więcej zapytań ani uwag do przedstawionej informacji Wójta nie było.                                                                                                                                          

 
 

P u n k t  7 
 

Sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy za 2008 rok  
oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 

 
 
Przewodnicząca Rady – do 30 kwietnia radni powinni podjąć uchwałę w sprawie udzielenia 
bądź nie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2008 rok. Na podstawie sprawozdania 
rocznego z wykonania budŜetu i opinii o wykonaniu budŜetu Rada Gminy uznaje lub nie, 
prawidłowość gospodarki  finansowej realizowanej przez Wójta. 
 
PoniewaŜ radni zostali zapoznani na komisjach z sprawozdaniem z wykonania budŜetu gminy 
za rok 2008r zrezygnowano z jego odczytywania. /sprawozdanie stanowi załącznik  do 
protokółu/ 
      Następnie pani Przewodnicząca odczytała uchwałę Nr IV/38/2009 Składu Orzekającego        
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie opinii     o 
przedłoŜonym przez Wójta Gminy Mokrsko sprawozdaniu z wykonania budŜetu za 2008  rok  
Później Pani GraŜyna Grześlak – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła: 
- opinię Komisji z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie sprawozdania z     wykonania budŜetu 
gminy za 2008r  
- wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
     Mokrsko  
- Uchwałę Nr IV/37/2009 z dnia 17 kwietnia 2009r Składu Orzekającego Regionalnej    Izby 
   Obrachunkowej w Łodzi w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu 
    absolutorium Wójtowi Gminy  
PoniewaŜ nikt z radnych ani obecnych na sesji nie  zabrał głosu w dyskusji, Przewodnicząca 
Rady poprosiła Komisję Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu uchwały.  

 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XXXII/165/09 w sprawie   udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy. 

 
Przewodnicząca Rady -  pogratulowała panu Wójtowi udzielenia absolutorium. śyczyła 
pozyskania środków pomocowych, realizacji zadań zaplanowanych na rok 2009 oraz dobrej 
współpracy z Radą Gminy. 
Wójt Gminy – absolutorium jest nie tylko dla samego Wójta ale całego Urzędu Gminy i 
wszystkich placówek, które mu podlegają.  Szkoda tylko, Ŝe w roku 2008 nie udało się 
pozyskać środków na kanalizację w Mokrsku z RPO 
Mam nadzieję, Ŝe działania podejmowane przez Gminę w 2009 roku usatysfakcjonują                                                                  
państwa radnych i wszystkich mieszkańców gminy. 
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P u n k t  8 

 
Zmiany w budŜecie gminy na 2009 rok 

 
Pani Renata Nagła, Skarbnik Gminy – przedstawiła propozycje zmian w budŜecie gminy na 
2009r /projekt uchwały w sprawie zmian stanowi załącznik do protokółu/ 
Pani Beata Marczak -  przedstawiła  propozycje zmian załącznika Nr 14 – Limity wydatków 
na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 do budŜetu gminy na 2009r 
Dyskusja: 

Radny Majtyka – z zadania inwestycyjnego ”Przebudowa i termomodernizacja budynku 
komunalnego w OŜarowie Nr 1 „została poŜyczona kwota  wysokości 31.323 zł na  
rozbudowę budynku szkolnego w miejscowości Mokrsko – etap I, kiedy zostanie zwrócona.? 
Pani Skarbnik – z chwilą  wykonania ponadplanowych  dochodów środki zostaną zwrócone. 
Pani Grześlak -  zwróciła się o bliŜsze wyjaśnienie tematu dotyczącego nadpłacenia  
świadczeń z zakresu opieki społecznej – zwrotu zasiłków rodzinnych z lat ubiegłych. 
Pani Skarbnik – niektórzy mieszkańcy naszej gminy pracują za granicą i mogą skorzystać z 
wyŜszego zasiłku rodzinnego wypłacanego w kraju, w którym pracują. W związku z tym  
zwracają nam zasiłek jaki otrzymali w Polsce, a my z kolei oddajemy go do Urzędu 
Wojewódzkiego.  
Radna Gładysz – no co planowana jest kwota 104.800 zł 
Pani Skarbnik – w  tej kwocie mieszczą się środki na pomoc finansową dla Powiatu 
Wieluńskiego na realizację wspólnych 3 zadań inwestycyjnych tj: 
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej /kanalizacja deszczowa, 
budowa chodnika, poszerzenie jezdni od piekła w stronę Skomlina/ - 15 tys.zł 
- remont chodnika na odcinku od OSP Mokrsko do Urzędu Gminy – 60 tys.zł 
- budowę chodnika w Mokrsku II – 27.800 zł 
i  2000 zł na pomoc finansową dla Gminy Skomlin na realizację wspólnego zadania 
inwestycyjnego tj opracowanie w dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę 
drogi gminnej w miejscowości Zbęk. 
Wójt Gminy -  zmiana limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne wynika 
głównie z tego, Ŝe w ramach zadania „Wzmocnienie Roli Szlaku Bursztynowego” będzie 
realizowana w tym roku oprócz drogi Morzykobyła-OŜarów równieŜ droga przy Muzeum w 
OŜarowie. 
 
Więcej zapytań ani uwag nie było. 
 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie 
gminy na 2009r. 
 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XXXII/166/09 w sprawie zmian w 
budŜecie gminy na 2009 rok. 
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P u n k t  9 
 

RozwaŜenie moŜliwości utworzenia funduszu sołeckiego w gminie 
 

Głos zabrała pani Skarbnik Gminy – Sejm 20 lutego 2009r uchwalił ustawę o funduszu 
sołeckim. Ma ona wejść w Ŝycie 1 kwietnia 2009r. Fundusz sołecki tworzony jest przez radę 
gminy, która podejmuje uchwałę, wyraŜającą zgodę, bądź nie wyraŜa zgody na 
wyodrębnienie w budŜecie gminy środków na fundusz sołecki. 
W powyŜszej sprawie rada gminy podejmuje uchwalę do 31 marca roku poprzedzającego rok 
budŜetowy. W roku 2009 ma czas do 30 czerwca, aby przeznaczyć środki na fundusz sołecki. 
Środki funduszu sołeckiego mogą być przeznaczone na realizację przedsięwzięć określonych 
we wniosku sołectwa, które są: 
- zadaniami własnymi gminy, 
- słuŜą poprawie warunków Ŝycia mieszkańców, 
- są zgodne ze strategią rozwoju gminy. 
Ponadto środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania, które 
zmierzają do usunięcia skutków klęski Ŝywiołowej.  
Fundusz sołecki nie jest funduszem celowym 
Warunkiem przyznania środków z  funduszu sołeckiego jest złoŜenie wniosku przez sołectwo 
do Wójta. Wniosek powinien zawierać: 
- wskazanie przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji na obszarze danego sołectwa, 
- oszacowanie kosztów przedsięwzięcia, 
- uzasadnienie. 
Wniosek ten jest przekazywany do 30 września roku poprzedzającego rok budŜetowy w celu 
uwzględnienia go w projekcie budŜetu gminy. 
Następnie pani Skarbnik przedstawiła na jakiej podstawie wylicza się fundusz sołecki oraz  
wielkość funduszu sołeckiego przypadającą na poszczególne sołectwa. 
Gmina otrzymuje zwrot z budŜetu państwa części wydatków przeznaczonych na fundusz 
sołecki w formie dotacji celowej /wydatki poniesione w roku poprzedzającym rok 
budŜetowy./ 
Wydatki podlegają zwrotowi w wysokości: 
- 30% wykonanych wydatków- w gminach, w których kwota bazowa jest mniejsza od 
średniej kwoty bazowej kraju, 
- 20 % wykonanych wydatków – dla gmin, w których kwota bazowa wynosi od 100%do 
120% średniej kwoty bazowej kraju, 
- 10% wykonanych wydatków – dla gmin, w których kwota bazowa jest większa do 120% 
średniej kwoty bazowej kraju. 
W przypadku gminy Mokrsko dochód bieŜący na 1 mieszkańca stanowi 180,1% średniego 
dochodu bieŜącego w skali kraju.  
 

Dyskusja: 

Radny Majtyka – czy środki byłyby do podziału jeszcze w tym roku. 
Pani Skarbnik – do końca czerwca 2009 Rada Gminy musi określić się czy będzie 
wyodrębniać w budŜecie gminy środki na fundusz sołecki. Jeśli taka uchwała zostanie 
podjęta,  to do 30 września roku br sołtys przekazuje wniosek celem uwzględnienia go w 
projekcie budŜetu gminy na rok 2010r 
Radny Szaniec – kto ma określić koszty zadania, czy musi to być osoba uprawnieniami. 
Pani Skarbnik -  koszty określa wnioskodawca. 
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Radni po zapoznaniu się z tematem postanowili poddać go dyskusji  jeszcze raz  na 
komisjach Rady Gminy. 
 

 
 

P u n k t  10 
 

Uchwalenie stawek za pobór wody i unieszkodliwianie ścieków  
 

Propozycje stawek na pobór wody i unieszkodliwianie ścieków były  omawiane i 
dyskutowane na komisjach, radni zrezygnowali z ponownego ich przedstawiania na sesji. 
W związku z tym Przewodnicząca Rady poprosiła  o przedstawienie opinii Komisji i 
następnie o dyskusję 
Pani Grześlak GraŜyna przedstawiła opinię zbiorczą komisji.  
PoniewaŜ w dyskusji nikt nie zechciał zabrać głosu, Przewodnicząca Rady poprosiła Komisję 
Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu uchwały. 
 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XXXII/167/09 w sprawie zatwierdzenia 
taryf ceny i stawki opłat za wodę na terenie gminy Mokrsko oraz wywóz i 
unieszkodliwianie ścieków bytowych z terenu gminy Mokrsko. 
 

 
 

P u n k t  11 
 

Podjęcie uchwał w sprawie: 
 

a/ udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wieluńskiego na częściowe 
dofinansowanie zakupu nowego sprzętu medycznego dla potrzeb 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu 
 
Przewodnicząca Rady -   pod koniec roku ubiegłego do Rady Gminy i Wójta Gminy wpłynęło 
pismo z SPZOZ w Wieluniu o dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego. Sprawa była 
omawiana na komisjach,  proszę  o przedstawienie opinii w tej sprawie. 
Pani Grześlak GraŜyna – przedstawiła opinię zbiorczą Komisji. 
Radny Szaniec Wojciech – delegat Rady Społecznej SPZOZ w Wieluniu.  Pragnę 
poinformować , Ŝe Gmina Wieluń udzieliła pomocy finansowej dla szpitala w Wieluniu w 
wysokości 80 tys.zł, natomiast firma POSTO w wysokości 6.700 zł. 
Dzisiaj odbyło się posiedzenie Rady Społecznej SPZOZ na którym  najwaŜniejszym punktem 
to było podjęcie wniosku  w sprawie wystąpienia do Starostwa Powiatowego odnośnie 
przekształcenia szpitala. Organ załoŜycielski przy rozpatrywaniu wniosku musi wziąć pod 
uwagę wszystkie czynniki przemawiające za przekształceniem   jak i przeciw  i wybrać 
wariant najkorzystniejszy.  
Rok 2008 był dla szpitala dobry. Za rok ubiegły wynik finansowy wynosił 4 mln zł na plus. 
SPZOZ w Wieluniu  składał wniosek  do programu norweskiego i otrzymał 1.200 tys.zł. 
Środki zostaną przeznaczone na remont oddziału dziecięcego oraz na rehabilitację wad 
postawy /biodra/. Badaniem objęte zostaną dzieci klas I szkół podstawowych i gimnazjum 
 
PoniewaŜ więcej głosów w dyskusji nie było, Przewodnicząca Rady poprosiła Komisję 
Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu uchwały. 
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Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XXXII/168/09 w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Powiatu Wieluńskiego na częściowe dofinansowanie zakupu 
nowego sprzętu medycznego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Wieluniu. 
 
 
b/ udzielenia pomocy finansowej dla gminy Skomlin 
 
Wójt Gminy –  Gmina Skomlin zamierza  przebudowywać  drogę w miejscowości Zbęk oraz 
ciąg drogi poza tą miejscowością. PoniewaŜ ta droga przechodzi dalej przez teren gminy 
Mokrsko, Wójt Gminy Skomlin zwrócił się do nas o partycypowanie w kosztach budowy 
dalszej części drogi. 
Jest moŜliwość opracowania dokumentacji na całą drogę przy niewielkim naszym udziale 
wynoszącym 2 tys.zł. W związku z tym  naleŜałoby podjąć uchwałę o realizacji wspólnego 
zadania. Opracowanie dokumentacji nie oznacza, Ŝe my od razu będziemy musieli ją 
budować. 
 
Rada Gminy po zapoznaniu się podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XXXII/169/09 w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Skomlin 
 
 
 
c/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Mokrsku za rok 2008 
 
Na komisjach radni zostali zapoznani z sprawozdaniem finansowym dlatego zrezygnowano z  
jego odczytywania. 
 
PoniewaŜ nikt z obecnych na sesji nie zechciał zabrać głosu w dyskusji, Przewodnicząca 
Rady poprosiła Komisję Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu uchwały. 
 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XXXII/170/09  zatwierdzenie 
sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku za rok 2008. 
 
 
 
 
d/uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mokrsko na lata 2009-2015 
 
Głos zabrała pani Beata Marczak – Kierownik Referatu Zamówień, Funduszy, Działalności 
Gospodarczej i Spraw Społecznych 
Zmiana  Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mokrsko na lata 2009-2015 wynika z faktu, Ŝe 
Gmina Mokrsko jest partnerem projektu  pt: „Wzmocnienie roli szlaku bursztynowego …”.  
Jest to projekt indykatywny, realizowany z środków europejskich Został on na rok 2009  
poszerzony o przebudowę drogi gminnej nr 117057 E OŜarów Kowale o dł.0,219 km wraz z 
budową parkingu przed Muzeum Wnętrz Dworskich w OŜarowie. W związku  z tym zmieniły 
się koszty zadania oraz lata realizacji. Całkowity koszt zadania  po zmianie wynosi  
2.314.867,67 zł, w tym środki UE 1.736.150,75 zł i  środki własne 578.716,92 zł. Realizacja 
projektu ma zamknąć się w latach 2009-2012 . 
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Rada Gminy po zapoznaniu się podjęła w powyŜszej sprawie jednogłośnie uchwałę 
Nr XXXII/171/09 w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mokrsko na 
lata 2009-2015 
 
 

P u n k t  12 
 

Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Mokrsko 
 

Pani Przewodnicząca Rady – Rada Gminy Mokrsko uchwałą Nr XXIX/148/09 z dnia 29 
stycznia 2009r uznała skargę pana Szańca na działalność Wójta Gminy za bezzasadną. Na 
moje ręce w dniu 16 marca 2009r wpłynęło pisma pana Szańca /z dnia 12 lutego 2009r/, w 
którym wnosi o ponowne rozpatrzenie skargi i uchylenie podjętej uchwały. 
Ponadto skarŜący przesłał 2 pisma uzupełniające skargę z dnia 12 lutego 2009r tj: 
- pismo z dnia 23 lutego 2009r skierowane do Pani Jolanty Chełmińskiej Wojewody 
    Łódzkiego, 
- pismo z dnia 11 marca 2009r skierowane do Przewodniczącej Rady. 
Wszystkie pisma zostały przekazane Komisji Rewizyjnej do rozpatrzenia. 
W związku z powyŜszym  proszę o zabranie głosu panią GraŜynę Grześlak – Przewodniczącą 
Komisji Rewizyjnej. 
Pani Grześlak GraŜyna -  komisja została zapoznana z skargą z dnia 12 lutego 2009r oraz 
pismami uzupełniającymi z dnia 23 lutego 2009r oraz  z dnia 11 marca 2009r. 
Na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia komisja zapoznała się z wyjaśnieniami Wójta Gminy  
dotyczącymi zarzutów podniesionymi w skardze. Po dyskusji i analizie Komisja Rewizyjna  
uznała zarzuty stawiane wobec Wójta Gminy za bezzasadne. 
Dyskusja: 
Radny Pisniak – czy  jest szansa, Ŝe obecna kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej  
spowoduje i wyjaśni, Ŝe pan Szaniec nie będzie więcej pisał skarg oraz wykaŜe, Ŝe nasze 
działania i podejmowane uchwały  przez Radę Gminy są zgodne z prawem. 
Wójt Gminy -  gwarancji takiej nie ma, skargi mogą się powtarzać.  
Regionalna Izba Obrachunkowa sprawdza zasadność zarzutów z punktu  prawidłowości  
dokumentacji. 
Na pewno będziemy starali się unikać przypadków aby w jednym miejscu i czasie  nie było 
pracowników UG i  firm wykonujących zadanie po przetargu. 
Radny Majtyka – przy budowie drogi na Golgocie w Mokrsku teŜ Gminna Grupa Drogowa 
wykonywała pewne prace., kiedy wykonywał je wykonawca wyłoniony z przetargu. I wtedy 
było dobrze. 
 
PoniewaŜ więcej zapytań ani uwag nie było Przewodnicząca Rady poprosiła Komisję Uchwał 
i Wniosków o przedstawienie projektu uchwały. 
 
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XXXII/172/09 w sprawie rozpatrzenia 
skargi na działalność Wójta Gminy Mokrsko. 
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P u n k t  13 

 
Interpelacje zapytania i wolne wnioski 

 
Sołtys Szkudlarek Z. –  
- ponowił interpelację pod adresem Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie  wykopania 
rowów przy drodze powiatowej oraz wykonania zjazdów gospodarczych na Zmyślonie oraz  
podcięcia drzew rosnących przy drodze powiatowej na Zmyślonej na odcinku od byłych 
torów kolejowych do p.Rychlika oraz od cmentarza do PDDz.w Komornikach. Były 
przypadki, Ŝe gałęzie uszkodziły plandekę samochodu cięŜarowego. 
- zgłosił wniosek w sprawie uwałowania walcem drogi po byłej kolejce wąskotorowej, w 
stronę wyrobiska po Ŝwirowni oraz do  pani Kubiak w Komornikach 
Przewodnicząca Rady Gminy – ja równieŜ chciałam zgłosić interpelację w sprawie 
wykopania rowów oraz wykonania zjazdów gospodarczych na Zmyślonie oraz uwałowania 
walcem nawiezionego  ŜuŜla na drodze po torowisku 
Radna Grześlak -  zgłosiła interpelację w sprawie naprawy dziur w nawierzchni drogi 
powiatowej w Mokrsku obok szkoły przy przyjściu przez pasy oraz zjeździe do piekarni 
Przewodnicząca Rady -  była przesłana interpelacja  w sprawie naprawy nawierzchni dróg 
powiatowych w całej gminie. Ponowimy tą interpelację. 
Radna Gładysz – na ostatniej komisji  postanowiliśmy, iŜ na sesji będzie dyskusja dotycząca 
zgłaszania wniosków do PROW w ramach działania Odnowa  Wsi. Na sesję przybyli moi 
koledzy, którzy są zainteresowani budową boiska w Chotowie. MoŜe uda się im  przekonać 
niektórych radnych o celowości realizacji tego zadania. 
Radna Strózik – ja chciałam zgłosić wniosek  z dwóch sołectw tj.Krzyworzeka I i II do 
PROW w ramach Odnowy  Wsi. W ramach tego wniosku miałyby być realizowane 
następujące   zadania: 
-  chodnik oraz droga w kierunku Turowa , szacunkowy koszt ok.83 tys.zł netto 
-  zagospodarowanie placu przy skrzyŜowaniu /wykonanie wysepki /, szacunkowy koszt 
ok.16.500 zł netto/ 
- wykonanie chodnika przy szkole i remizie OSP aŜ do boiska, - ok.11 tys.zł. netto 
- budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem – ok.238 tys.zł. netto 
Ogółem wartość zadania została oszacowana na ok. 348.500 netto , brutto 425 tys.zł. W 
Krzyworzece została sprzedana działka. Chcemy aby pieniądze z jej sprzedaŜy stanowiły nasz 
wkład w opracowanie projektu. 
Radny Majtyka – ja zgłaszam  miejscowość OŜarów do działania  Odnowa  Wsi , a konkretnie 
zadanie dotyczące rozbudowy budynku OSP. 
Radny Piśniak – czy dzisiaj będziemy podejmować decyzję , które zadanie  ma być zgłoszone 
do PROW w ramach działania Odnowa  Wsi? 
Wójt Gminy -  dzisiaj powinna być podjęta decyzja. Jeśli wybrane zostanie zadanie i mamy 
przygotować projekty to w budŜecie musimy znaleźć środki. 
Radny Piśniak – zgłaszam wniosek aby  do PROW została zgłoszona miejscowość Mokrsko , 
zadanie budowa kompleksu sportowego. 
Radny Szaniec – ja zgłaszam zadanie dotyczące rozbudowy ośrodka zdrowia w OŜarowie. 
SłuŜy on nie tylko mieszkańcom wsi OŜarów ale przyjeŜdŜają do niego równieŜ mieszkańcy 
Komornik a nawet Mokrska. Chorzy wychodzą od lekarza i nie mają gdzie wykupić lekarstw 
poniewaŜ nie ma apteki.  
Radny Podyma – Na Odnowę Wsi moŜna otrzymać 500 tys.zł . Wszystkie projekty są ponad 
tą kwotę. Wniosek z Krzyworzeki jest na około 450 tys.zł. UwaŜam, Ŝe nasz wniosek jest 
najbardziej realny. 
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Pan Krawczyk  z Chotowa  - reprezentuję Społeczny Komitet Budowy Obiektu Sportowo-
Parkowego w Chotowie. To, Ŝe tak duŜo dyskutuje się obecnie na temat Chotowa nie jest 
naszą winą. My nie chcieliśmy wprowadzić Urząd Gminy w takie koszty. Nas teŜ przeraziła 
kwota wynikająca z projektu. UwaŜaliśmy, Ŝe pewne prace moŜna  zrealizować w inny 
sposób. Wymogi z zakresu projektowania takich obiektów  są jednak  inne. 
Najpilniejszą sprawą dla nas jest obecnie wykupienie działki wraz budynkiem gdzie był 
dawniej sklep GS. Nieruchomość jest wystawiona do sprzedaŜy. Nie chcemy obciąŜać 
kosztami gminy. Nasza propozycja jest aby sprzedać grunty istniejącego boiska i za te 
pieniądze wykupić teren po byłym  GS z odroczona płatnością.  
Przewodnicząca Rady -  sprawa wykupu nieruchomości  po GS była stawiana na komisji. 
Radni nie podjęli decyzji odnośnie zakupu działki.  
Pan Krawczyk – działka miała pierwotnie kosztować 90 tys.zł., właściciel obniŜył cenę do 70 
tys.zł. Pozwolenie wykupienia działki przez kogoś innego spowoduje, Ŝe moŜe zmienić się 
wizerunek wsi. 
Radna Gładysz – Jak powiedział mój przedmówca nie nasza wina jest , Ŝe są takie koszty. 
Nam chodziło o zwykłe zagospodarowanie centrum wsi i uratowanie parku  i budynku 
podworskiego. Moim zdaniem Chotów jest najbardziej zaniedbaną miejscowością. UwaŜam, 
Ŝe za 2 mln moŜna zrobić b.duŜo. NaleŜy pomyśleć jak zmniejszyć koszty. 
Wójt Gminy -  wszystkie ceny  w projekcie są wpisane z cenników kosztorysowych. Są 
pewne prace uwzględnione w projekcie, które moŜna wyciąć /np.rozbiórkowe/  Znaczna cześć 
kosztów stanowią roboty ziemne, które muszą być wykonane.  
Radny Majtyka -  jeśli chodzi o boisko to naleŜy szukać innych funduszy gdzie są większe 
środki. 500 tys.zł nie wystarczy aby zrealizować zadanie, trzeba będzie wziąć kredyt. 
Radny Szaniec -  jakie duŜe jest stare boisko , czy są chętni nabyć te grunty  i za jaką cenę. 
Pan Krawczyk – stare boisko ma 75 arów. MoŜna byłoby wydzielić 5 działek 15 arowych. 
UwaŜam, Ŝe chętni na pewno będą.  
Pani Przewodnicząca Rady – czy stare boisko jest niepełnowymiarowe. 
Pan Krawczyk -  jeŜeli druŜyna awansuje to OZPN moŜe nie dopuścić do gry na takim 
boisku. 
Radny Piśniak  - w ub.tygodniu spotkaliśmy się z przedstawicielami zajmującymi się sportem 
w gminie. Nie jestem przeciwny budowie boiska w Chotowie, ale przeraŜają nas koszty. 
Aby zgłosić obiekty sportowe do gry muszą one spełniać pewne warunki.  
Najgorsze boiska są w Chotowie i Mokrsku. Powinny być większe i równe. 
Zdaję sobie sprawę, Ŝe jeŜeli Rada wyrazi zgodę na budowę obiektu sportowego w Chotowie, 
to wiem, Ŝe Mokrsko się nie doczeka boiska.  
Radna Gładysz – sytuacja jest patowa, ale co my jesteśmy winny, Ŝe w Chotowie jest taki 
grunt. Co moŜna zrobić na 80 arach, w jaki inny sposób  moŜna zagospodarować  teren w 
środku wsi. Mimo, Ŝe koszty są tak duŜe  zwracam się do radnych aby przy podejmowaniu 
decyzji wzięli pod uwagę naszą wieś. 
Radna Wolna – najbardziej realny jest nasz wniosek. Zawiera zadania, które mogą być 
realizowane  w ramach PROW i jest na kwotę o którą moŜna się starać. 
Wójt Gminy – PROW nie jest  najlepszym źródłem finansowania tak duŜych obiektów jak w 
Chotowie. Warto go  złoŜyć do RPO. 
Radna Gładysz -  ja wycofam swój wniosek ale proszę zadeklarować, Ŝe do RPO zostanie 
złoŜony wniosek na Chotów. 
Wójt Gminy – pod warunkiem, Ŝe  będzie moŜna składać wnioski na infrastrukturę sportową i 
będzie wola radnych oraz  finanse pozwolą na uwzględnienie zadania w budŜecie gminy. 
 
PoniewaŜ pan Majtyka  i pani Gładysz wycofali swoje wnioski, Przewodnicząca Rady 
poddała pod głosowanie wniosek radnego Piśniaka i radnej Strózik. 



 14

 
Za wnioskiem radnego Piśniaka  głosowało  6 radnych, natomiast za  wnioskiem radnej 
Strózik 7 radnych. 
  

 
 

 
P u n k t  14 

 
Zamknięcie obrad sesji 

 
 

Przewodnicząca  Rady stwierdziła wyczerpanie się porządku obrad, podziękowała wszystkim 
za udział  i następnie zamknęła obrady XXXII sesji Rady Gminy 
 
Na sesji zostały podjęte uchwały stanowiące integralną część protokółu: 
 
Lp. Nr uchwały w  sprawie: 

 
1. XXXII/165/09 udzielenia absolutorium Wójtowi Gmimy 

 
2. XXXII/165/09 zmian w budŜecie gminy na 2009 rok 

 
3. XXXII/166/09 zatwierdzenia taryf ceny i stawki opłat za wodę na terenie gminy 

Mokrsko oraz wywóz i unieszkodliwianie ścieków bytowych z 
terenu gminy Mokrsko 

4. XXXII/168/09 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wieluńskiego na 
częściowe dofinansowanie zakupu nowego sprzętu medycznego 
dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej w Wieluniu 

5. XXXII/169/09 Udzielenia pomocy dla Gminy Skomlin 
 

6. XXXII/170/09 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Mokrsku za rok 2008 

7. XXXII/171/09 uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mokrsko na lata 
2009-2015 

8. XXXII/172/09 rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mokrsko 
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Na powyŜszym protokół zakończono.- 
 
 
Protokółowała:      Przewodnicząca Rady Gminy 
 
Ewa Jędrzejak                 Sabina  Sokół 
 
 
 
 

 
 


